
 

 
Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers Pax havo/vwo 
 
 
Datum : 25 augustus 2022 
Ref. : KEU/SG/U22-102 
 
 
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Schooljaar 22 23 staat in de startblokken. Fijn om jullie volgende week te zien!  
In deze brief en de bijlagen treffen jullie de informatie over de start aan.  
 
Boeken ophalen 
Op vrijdag 26 augustus 2022 moet het boekenpakket worden opgehaald tussen 9.00 en 16.00 uur (in 
de gymzaal van de locatie havo/vwo aan de Klepperheide) Voor iedere leerling staat er een doos 
klaar met daarop een naamsticker. 
 
De eerste schooldag voor alle leerlingen is dinsdag 30 augustus 2022.  
In de bijlagen vind je de informatie voor jouw leerjaar.  
 
Let op: vanwege de verschillende activiteiten is er een dagrooster voor deze eerste week. Kijk er 
goed naar.  
 
Een nieuw schooljaar betekent bijvoorbeeld ook een nieuwe klas en daarom is het goed om 
onderstaande informatie te lezen.  
 
Procedure klaswisselingen 
Veel leerlingen komen in nieuwe klassen te zitten met andere klasgenoten. Gelukkig verloopt het 
maken van nieuwe contacten vaak snel, zo is onze ervaring. Wij vragen jullie daarop te vertrouwen.  
Om die reden worden er de eerste drie weken van het schooljaar geen klassenwisselingen 
doorgevoerd. Tot 19 september a.s. kan er een schriftelijk verzoek voor wisseling ingediend worden 
bij de betreffende afdelingsleider.  
N.B. De klassen zijn samengesteld in samenspraak met de mentoren en het rooster en de clusters 
spelen ook een rol. In de onderbouw is gekeken naar wensen en naar het functioneren van een 
bepaalde groep. Het is begrijpelijk dat slechts in uitzonderlijke gevallen een wisseling mogelijk en 
noodzakelijk is. “Liever bij ….” kan, hoe jammer ook, niet meegenomen worden.  
Indien problematiek meespeelt die ook bij ons bekend is, zullen we natuurlijk zorgvuldig kijken naar 
de ingediende wens.  
 
Brief ‘Financiële aspecten’ 
Vriendelijk wijzen wij op de brief ‘Financiële aspecten’ die op onze website staat (onder kopje ouders 
> thema: kosten) 
Zoek de bijlage van jouw leerjaar op en dan weet je voldoende over de start van de komende week.  
Wij wensen jullie een heel fijn schooljaar toe!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Suze Tomlow, afdelingsleider leerjaar 1 en 2 
Verine Kwantes, afdelingsleider leerjaar 3 t/m 6 
Michel Vermeulen, afdelingsleider leerjaar 3 t/m 6 
 


